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Anotace: 
 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Nejen v době hospodářské krize je vhodné kontrolovat čerpání peněz z veřejných 

rozpočtů. Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku soutěže o veřejné zakázky na 

stavební práce. Zkoumá účinnost předmětného zákona jednak v souvislosti s veřejnými 

financemi, jednak z pohledu regulérnosti soutěže. Práce se také věnuje situaci velkých 

hráčů. 

 

Klíčová slova: veřejná zakázka, sdružení, zákon č. 137/2006 Sb., kvalifikační předpoklady 

 

SUMMARY 

Not only in times of the economic crisis it is appropriate to check the withdrawal of 

money from public budget. This bachelor thesis focuses on the issues of tenders in 

construction. It examines the effectiveness of the act in question in relation to public 

finances and from the regularity point of view. The thesis also focuses on main players.  
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1 Úvod  

Od 1. 7. 2006 je zadávání veřejných zakázek upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Hlavní principy 

právní úpravy veřejných zakázek vycházejí ze Smlouvy o založení Evropského 

společenství a z evropských zadávacích směrnic (zejména Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES). Jde především o principy transparentnosti, 

rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání a proporcionality. Cílem 

zákona o veřejných zakázkách je hlavně zajištění účelného nakládání s veřejnými 

prostředky. Toho se státní správa snaží dosáhnout především vytvářením takových 

podmínek, aby smlouvy, které budou hrazeny z veřejných prostředků, vzešly 

z hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. [5] 

Zákon o veřejných zakázkách je závazný pro zadavatele veřejných zakázek. 

Takovým zadavatelem se rozumí zadavatel veřejný (např. stát, státní příspěvková 

organizace, územní samosprávný celek), dotovaný zadavatel (zadává veřejnou zakázku 

hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem) a 

sektorový zadavatel (ten však není předmětem mého zájmu). [3] 

Ke zvolení tématu práce mne přivedla moje profese, při níž se musím řídit zákonem 

o veřejných zakázkách. Ve svém zaměstnání se zabývám účastí v soutěžích o zakázky na 

stavební práce, a sice téměř výhradně jako příležitostné sdružení firem. Prokazování 

kvalifikací ve sdružení a prostřednictvím subdodavatele je zdrojem možných konfrontací 

se zadavateli.  

Hlavním pramenem pro zpracování práce byla výše zmíněná legislativa, další 

informace vyplynuly z diskusí s administrátory veřejných zakázek, z e-mailové 

korespondence s akreditovanými lektory zákona o veřejných zakázkách nebo byly čerpány 

z portálu Ministerstva pro místní rozvoj a od kolegů v oboru. Často jsem vycházel 

z vlastních zkušeností. 

Cílem této práce je specifikovat druhy zadávacích řízení a důsledky, které z nich 

plynou, objasnit průběh soutěže z pohledu účastníků, vysvětlit význam společného 

prokazování kvalifikačních předpokladů, zmapovat situaci soutěžících a osvětlit úskalí, 

která číhají na sdružení firem. Zároveň by měla ukázat, jak ve sdružení správně prokázat 

splnění kvalifikačních kritérií. Posledním záměrem je zhodnotit, zda zákon o veřejných 
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zakázkách dokáže zajistit průběh soutěže v prostředí konkurenčního boje a zjistit, do jaké 

míry je soutěž ovlivněna skutečností, že někteří uchazeči o stavební zakázku zvolí právě 

sdružení za vlastní způsob účasti. 
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2 Druhy zadávacích řízení 

V zadávacích řízeních se zadavatelé snaží, aby se o jimi vyhlášenou zakázku 

ucházeli zájemci a zrealizovali ji podle zadavatelových představ. Veřejnou zakázkou na 

stavební práce je zakázka prováděná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné provedení stavebních prací. [3] 

Veřejné zakázky musí být náležitě zveřejněny. Způsob zveřejnění je závislý na 

velikosti zakázky, která je měřena podle výše jejich předpokládané hodnoty. Tímto 

způsobem se veřejné zakázky dělí na  

• veřejné zakázky malého rozsahu (předpokládaná hodnota nedosáhne 6 000 000 Kč bez 

DPH) - zadavatelé nejsou povinni je zadávat v zadávacím řízení, 

• podlimitní veřejné zakázky (předpokládaná hodnota činí nejméně 6 000 000 Kč bez 

DPH a nedosáhne hodnoty nadlimitní veřejné zakázky) – musí být zveřejněny v tzv. 

Informačním systému 

• a nadlimitní veřejné zakázky (finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je 

částka v české měně, jež odpovídá 5 000 000 EUR, tedy v současnosti 165 288 000 Kč) 

– musí být zveřejněny v tzv. Informačním systému a Úředním věstníku Evropské unie. 

[3] 

Zadavatel má povinnost zveřejnit oznámení o zadávání zakázky takovým 

způsobem, aby informace byla přístupná každému potenciálnímu dodavateli. Ve většině 

případů se jedná o „Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovaní subsystém“, 

webové stránky provozované Českou poštou. Současně je nutné dodržet zákonnou lhůtu 

pro předložení nabídek tak, aby každý zájemce měl dostatek času ucházet se o získání 

zakázky. Zadavatelé jsou povinni ze zásady transparentnosti zveřejnit o zakázce takové 

množství informací, které zaručí dostatečné otevření trhu konkurenci. Zájem na dodržování 

pravidel vyplývá ze snahy o efektivní využívání veřejných prostředků, potírání korupce a 

klientelismu. 

Veřejné zakázky malého rozsahu se nemusí uveřejňovat v Informačním systému. 

Zpravidla je obce zveřejňují na svých internetových stránkách, případně se o cenu soutěží 

na základě přímé výzvy  pěti účastníkům.  



Dušan Kněz: Účast sdružení v soutěži o veřejné zakázky 

2009 4

Pro potřeby své bakalářské práce se zaměřím především na to, že zákon upravuje 

postupy při zadávání veřejných zakázek a definuje následující druhy zadávacích řízení: 

• otevřené řízení, 

• užší řízení, 

• jednací řízení s uveřejněním, 

• jednací řízení bez uveřejnění, 

• soutěžní dialog, 

• zjednodušené podlimitní řízení. 

2.1. Otevřené řízení  

Otevřené řízení je směřováno k neomezenému počtu dodavatelů. Oznámením 

otevřeného řízení je zájemce vyzván k prokázání splnění kvalifikace a k podání cenové 

nabídky. Veškeré potřebné informace získá zájemce ze zadávací dokumentace a příloh, 

jimiž bývají položkové rozpočty, výkresy, technické zprávy apod. Mohou být zcela legálně 

poskytnuty i za úplatu, zpravidla se tak děje kvůli nákladům ne reprodukci dokumentů.  

Zakázku vyhrává ten účastník, který splnil všechny kvalifikační předpoklady a 

získal v součtu nejvyšší počet bodů za jednotlivá kritéria. Těmi mohou být nejnižší cena, 

případně cena kombinovaná s délkou záruk, dobou realizace díla apod. [3] 

2.2. Užší řízení  

Užší řízení je rovněž směřováno k neomezenému počtu dodavatelů. Oznámení 

užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění 

kvalifikace. Užší řízení slouží jako předkolo či síto, jež vyřadí zájemce, kteří nesplnili 

kvalifikační předpoklady. Úspěšní žadatelé jsou následně vyzváni k podání samotné 

cenové nabídky. V praxi však bývá velmi často počet zájemců pro účast v užším řízení 

omezen na zákonné minimum pěti, přičemž musí být účastníkům dopředu známo 

kritérium, podle něhož se výběr provede. To znamená, že přihlášku podá libovolný počet 

zájemců, a i kdyby všichni splnili předpoklady, k podání cenové nabídky bude vyzváno 

pouze pět. Za objektivní kritérium je zákonem považován například náhodný výběr 

provedený losem a je také téměř výhradně používán. Zadavatel poskytne postupujícím 

účastníkům zadávací dokumentaci včetně příloh, pro kterou stále platí, že může být za 
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úplatu. Zakázku vyhrává ten účastník, který získal nejvyšší počet bodů v součtu za 

jednotlivá kritéria. [3] 

2.3. Jednací řízení s uveřejněním  

Jestliže v otevřeném či užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány pouze 

neúplné nebo nepřijatelné nabídky, zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím 

řízení s uveřejněním. Zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky a je povinen 

zahájit jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího 

řízení.  

Jednací řízení s uveřejněním je velmi podobné užšímu řízení. Zájemci podávají 

písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace zájemců 

zadavatel vyzve zájemce, kteří kvalifikace splnili, k podání nabídek. Po otevření obálek 

s nabídkami, po jejich posouzení a hodnocení oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, 

jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni, předběžný výsledek hodnocení 

nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku zadavatel tyto uchazeče písemně 

pozve k prvnímu jednání o nabídkách. Je oprávněn jednat s nimi o všech podmínkách 

plnění z nabídky, zejména o těch, jež jsou předmětem hodnocení. Zcela logicky zadavatel 

nesmí v průběhu jednání měnit zadávací podmínky.  

Jednací řízení s uveřejněním se odlišuje od užšího tím, že zakázku nevyhrává 

účastník, který získal nejvyšší počet bodů za jednotlivá kritéria, ale zadavatel vyjednává se 

všemi či s vybranými účastníky a snaží se získat nejvýhodnější podmínky pro sebe. Při 

takovém vyjednávání je zadavatel ze zákona oprávněn zveřejnit konkurenční cenovou 

nabídku, ostatní podmínky pouze při souhlasu uchazečů. Vyjednávání o nabídkách může 

probíhat se všemi uchazeči současně či odděleně, a to i v několika kolech. Uchazeči při 

jednání upravují ty části nabídky, které jsou předmětem hodnotících kritérií. Na konci 

každého kola zadavatel stanoví pořadí uchazečů a určí, se kterými uchazeči bude jednat 

v další fázi. Konečný vítěz jednání musí v zákonné lhůtě předložit přepracovaný návrh 

smlouvy o dílo. Nepředloží-li žádný či předloží nepřepracovaný návrh, může zadavatel 

vyzvat k témuž účastníka, který se umístil v pořadí jako další. [3] 

Konfrontaci několika uchazečů při společném jednání považuji za opravdu 

vydařený kousek na regulérním soutěžním poli. Zájemci jsou mnohdy tlačeni až na samou 
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hranici zajímavosti obchodu. Nepochybně tak dochází k hospodárnému využití veřejných 

financí, ať už jde o peníze české či evropské. 

2.4. Jednací řízení bez uveřejnění  

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění 

především tehdy, pokud v předchozím řízení (otevřeném, užším nebo jednacím 

s uveřejněním) nebyly podány žádné nabídky nebo pouze nevhodné. Jednací řízení bez 

uveřejnění rovněž předpokládá, že zájemce podá žádost o účast v soutěžním dialogu a 

prokáže splnění kvalifikace. Je směřováno k jedinému zájemci, případně omezenému počtu 

zájemců. Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, zadavatel nesmí 

sdělovat žádnému uchazeči údaje, které se týkají podmínek a návrhů uvedených jiným 

zájemcem, bez jeho předchozího souhlasu. [3] 

2.5. Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog může veřejný zadavatel použít pro zadání veřejné zakázky se 

zvláště složitým předmětem plnění, zejména pokud použití otevřeného či užšího řízení není 

možné s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky. Soutěžní dialog je 

směřován k neomezenému počtu dodavatelů. Zájemci, kteří podali žádost účast a prokázali 

splnění kvalifikace, jsou následně vyzváni k účasti v soutěžním dialogu. Počet může být 

jako u ostatních zadávacích řízení omezen. Zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci 

s cílem nalézt a vymezit jedno nebo více vhodných řešení způsobilých splnit jeho potřeby a 

požadavky. Veřejný zadavatel není povinen jednat se všemi vyzvanými zájemci současně, 

je však povinen zachovat obdobný předmět a rozsah jednání. Vyjednávání pokračuje do 

doby, než může zadavatel vybrat a určit jedno nebo více řešení způsobilých splnit jeho 

potřeby a požadavky. Poté zadavatel vyzve účastníky k podání nabídky a musí náležitě 

vymezit jedno či více řešení pro plnění veřejné zakázky, které bylo vybráno v soutěžním 

dialogu. Základním hodnotícím kritériem v soutěžním dialogu je pouze ekonomická 

výhodnost nabídky. Zakázku opět vyhrává účastník, který získal nejvyšší počet bodů za 

hodnotící kritéria. [3] 
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2.6. Zjednodušené podlimitní řízení  

Zjednodušené podlimitní řízení smí být použito pro zadání podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 20 000 000 Kč bez 

DPH. Také zde musí uchazeč splnit kvalifikační předpoklady a soutěží o zakázku dle 

předem stanovených kritérií. [3] Pro tento druh zadání však nezřídka platí, že jediným 

kritériem bývá cena. Je na každém soutěžícím, zda v takovém případě nabídne např. 

nadstandardní záruční doby, neboť mu taková skutečnost nepomůže v boji o získání 

zakázky. Pouze se blýskne důvěrou v kvalitu své vlastní práce, případně jde o prestiž či 

zveřejnění firemních hodnot, ovšem u tuzemských dodavatelů se jedná spíše o výjimečný 

jev. 
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3 Podmínky účasti v soutěži o veřejné zakázky pro PO 

nebo FO a pro sdružení 

Jak bylo zmíněno, základním předpokladem účasti v soutěži o veřejné zakázky je 

skutečnost, že každý uchazeč o zakázku musí splnit takzvané kvalifikační předpoklady. 

Rozsah kvalifikace je stanoven zákonem, konkrétně se jedná o: 

• základní kvalifikační předpoklady podle § 53, 

• profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, 

• ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55, 

• technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 

O veřejné zakázky se mohou ucházet i zahraniční osoby. Jejich prokázání splnění 

kvalifikace je pak oproti rezidentům rozšířeno o prokázání splnění v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele. [3] 

3.1. Základní kvalifikační předpoklady  

Splnění základních předpokladů spočívá v prokázání bezúhonnosti zájemce o 

veřejnou zakázku. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se u podlimitní veřejné 

zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení. Pokud zadavatel nestanoví, že mu 

stačí čestné prohlášení v souladu s § 53, odst. 1 zákona, je nutné předložit doklady podle 

§ 53, odst. 2 zákona: 

• Každý člen statutárního orgánu je povinen předložit výpis z evidence Rejstříku trestů.  

• Dále musí čestně prohlásit,  

• že nikdy nesoutěžil nekale (nepodplácel),  

• že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení,  

• že není v likvidaci,  

• že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění  

• a že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření.  

• Nezbytným dokumentem je potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti, 

doplněné čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani.  
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• Jako poslední je nutno předložit potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že 

žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti. [3] 

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních předpokladů je prokázáno, pokud uchazeč předloží  

• výpis z obchodního či živnostenského rejstříku,  

• příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

• (zcela výjimečně) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 

Právnické či fyzické osoby musí splnit profesní kvalifikační předpoklady opět 

přesně podle zadání. Sdružení firem musí za každou ze sdružených firem předložit výpis 

z obchodního či živnostenského rejstříku. Ostatní profesní kvalifikační předpoklady musí 

prokázat všichni dodavatelé společně. [3] 

3.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  

Ekonomické a finanční předpoklady zájemce o veřejnou zakázku prokáže, předloží-

li: 

• Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě. Většinou zadavatel určí, že postačuje pojistný certifikát, 

případně prohlášení pojišťovny o existenci pojistky, s uvedením potřebných detailů o 

limitu pojistného plnění.  

• Poslední zpracovanou rozvahu nebo její určitou část. Tento kvalifikační předpoklad je 

vyžadován zřídka. 

• Údaj o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obrat ze stavební činnosti za poslední 3 

účetní období. Většinou je vyžádán ve formě čestného prohlášení. 

Právnické či fyzické osoby splní ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

jednoduše podle zadání. Za sdružení firem musí prokázat všichni dodavatelé společně. [3] 
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3.4. Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč splní předložením následujících 

dokladů: 

• Seznam významných dodávek. Zpravidla bývá vymezen minimální rozsah plnění v Kč 

a zaměření staveb, např. na pozemní stavitelství, inženýrské sítě nebo na stavby 

charakterem podobné zadávané zakázce. 

• Osvědčení objednatelů o řádném provedení uvedených staveb. 

• Seznam techniků či technických útvarů. Tento předpoklad bývá vyžadován u 

náročnějších staveb. 

• Popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti. 

Pokud bývá tento bod v soutěži uplatněn, je obvykle v souladu se zákonem požadován 

certifikát systému řízení jakosti – skupiny norem ISO 9000, což je pro uchazeče 

jednodušší. 

• Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců. 

Tento dokument je vhodné vyžadovat, neboť stavební firmy mají svou činnost 

zlegalizovánu existencí osoby, kterou vykázaly v rámci technických kvalifikačních 

předpokladů (např. autorizovaný technik pro pozemní stavitelství), avšak ucházejí se 

kupříkladu o zakázku na vodohospodářské dílo. Požadováním tohoto dokladu se 

zadavatel ujistí, že případný vítěz bude realizovat zakázku pod odborným dozorem. 

Autorizovaný technik či inženýr nemusí být v zaměstnaneckém poměru, avšak uchazeč 

musí prokázat ochotu autorizované osoby spolupracovat na předmětné zakázce. 

• Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Tento bod také bývá 

nahrazen vyžádáním certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí – skupiny 

norem ISO 14000. Zvláště v poslední době téměř není šance získat zakázku bez 

takového certifikátu, což je v zájmu nejen státu a já prokazování takového předpokladu 

shledávám přinejmenším jako žádoucí. 

Pro právnické a fyzické osoby opět platí, že splní technické kvalifikační 

předpoklady doložením všech dokladů podle zadání. Za sdružení firem musí prokázat 

všichni dodavatelé společně. [3] 



Dušan Kněz: Účast sdružení v soutěži o veřejné zakázky 

2009 11

3.5. Podmínky pro právnické a fyzické osoby 

Již jsem uvedl, že právnická či fyzická osoba doloží kvalifikace a má splněno. 

Pokud však není účastník soutěže schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném 

rozsahu, neznamená to pro něj nutně konec soutěžení. Má šanci splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě je ale 

povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 

vyplývá závazek subdodavatele, že poskytne účastníku plnění, případně věci či práva, 

s nimiž bude účastník soutěže oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. 

Smluvně se zaváže poskytnout je alespoň v takovém rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace. Prostřednictvím subdodavatele však nelze doložit výpis 

z obchodního či živnostenského rejstříku. [3] 

3.6. Podmínky pro sdružení firem 

Sdružení firem rovněž musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů a také je 

oprávněno v případě potřeby splnit chybějící část kvalifikace prostřednictvím 

subdodavatele. Kromě kvalifikací je sdružení povinno doložit navíc smlouvu, ve které je 

obsažen závazek, že všichni tito sdružení uchazeči budou vůči veřejnému zadavateli a 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 

jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Touto smlouvou je zároveň stanoven 

vedoucí účastník sdružení a orgán, který je oprávněn za sdružení navenek jednat. 

Zadavateli je vyžadována i plná moc pro takovou osobu či osoby, kontaktní adresa, e-

mailové a telefonické spojení. 

Může nastat situace, kdy se v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či 

soutěžním dialogu dodavatelé spojí pro účely podání společné nabídky až po prokázání 

splnění kvalifikace. Takto vzniklé sdružení předloží smlouvu nejpozději v okamžiku, kdy 

podává společnou nabídku. [3] 
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4 Prokazování a společné prokazování kvalifikací dle 

zákona 

Zatím jsem zmínil, že právnické a fyzické osoby prokazují splnění kvalifikačních 

předpokladů v plném rozsahu, případně prostřednictvím subdodavatele. 

Na první pohled složitější situace je u sdružení, kdy jsou některé kvalifikační 

předpoklady zákonem vyžádány v plném rozsahu a jindy tzv. společně. 

4.1. Prokazování kvalifikací 

Samotné prokazování kvalifikací je poměrně jednoduchou záležitostí. Spočívá 

v doložení dokumentů v originále či úředně ověřené kopii. Zadavatel většinou přikáže 

závaznou strukturu žádosti o účast, případně cenové nabídky. Stačí vložit doklady na 

odpovídající místo a vše je vyřízeno. 

Může však nastat situace, kdy uchazeč o zakázku není schopen sám prokázat část 

kvalifikačních předpokladů. Zákon umožňuje využít služeb subdodavatele a chybějící 

kvalifikaci prokázat jeho prostřednictvím. To je výtečná příležitost, jak nepřijít o možnost 

získání zakázky, když zájemce třeba jen nestačil dokončit poslední zakázku, která by mu 

zajistila potřebnou referenci. Nebo varianta uchazeče o veřejnou zakázku, který má novou 

firmu s potřebnými živnostenskými oprávněními, avšak žádnou historii, tedy nevykáže 

obraty ani referenční stavby. Subdodavatel je pak ideální a zároveň legální možností, jak 

soutěžit o zakázku. Jeden by mohl zajásat, že ani jako nováček na trhu není ošizen o 

přístup k veřejné zakázce a šanci zviditelnit se v daném regionu. Ovšem, jak už je 

v Čechách zvykem, každou dobrou věc je snadné zneužít ve vlastní prospěch. 

Poněkud pikantním tak může být hypotetický případ, kdy někdo založí novou 

firmu, protože jeho stará firma dluží na sociálním pojištění a na daních. Do soutěže 

uchazeč doloží smlouvu se subdodavatelem na stoprocentní plnění zakázky. Konkrétně 

mám na mysli situaci, v níž se s novou čistou firmou zúčastní soutěže a uzavře přitom 

subdodavatelskou smlouvu se starou zadluženou firmou. Z ustanovení § 51 odst. 5 

vyplývá, že všichni dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, pokud podávají společnou nabídku. Argumentem a contrario lze dospět 

k výkladu, že prokazuje-li zájemce část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, tento 
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nemusí předkládat doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Jinými slovy 

subdodavatel nemusí prokázat bezdlužnost. Tato klička bohužel umožní, že někdo se 

nechová příkladně ke státu a přitom zcela v klidu získá státní zakázku. Veřejný zadavatel 

dodrží princip transparentnosti, ovšem uchazeči o zakázku nic nezabrání jednoduchým 

úskokem se vyhnout stejnému projevu férové soutěže. Ke cti uchazeče je však na místě 

podotknout, že třeba právě díky této zakázce může vyrovnat své závazky a spokojeni 

nakonec budou všichni. [4] 

Nebo jiná, rovněž zajímavá varianta, kdy by se měl na zakázce podílet 

subdodavatel. Uchazeč opět prokáže kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a doloží 

s ním smlouvu přesně podle § 51 odst. 4. Uchazeč vyhraje soutěž a získá zakázku. 

Subdodavatel je smluvně zavázán, že uchazeči s plněním zakázky vypomůže, ale žádné 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách nestanoví, že vítězný uchazeč musí předmětnou 

část zakázky opravdu zadat subdodavateli, který mu ji de facto pomohl získat. Vítězný 

uchazeč ji celou zrealizuje vlastními silami, neboť k tomu má všechny prostředky, pouze 

nesplňoval nějaký kvalifikační předpoklad. Není podstatné, zda uchazeč se 

subdodavatelem uzavřeli smlouvu pouze na oko, aby uchazeč mohl prokázat kvalifikaci, 

nebo zda je chudák subdodavatel obelhán a uchazečem vystrnaděn. Důležité je, že byla 

naplněna litera zákona, uchazeč prokázal splnění kvalifikace a stavební práce získal. 

Zůstává jen na morálce zúčastněných, jak se s okolnostmi vyrovnají. 

4.2. Společné prokazování kvalifikací 

Společné prokazování kvalifikací přichází v úvahu pouze v případě, kdy se do 

soutěže hlásí firmy ve sdružení. Základní kvalifikační předpoklady je každá ze sdružených 

firem povinna prokázat samostatně, rovněž tak předložit výpis z obchodního rejstříku, 

pokud je v něm zapsána. Všechny ostatní kvalifikace se pak prokazují takzvaně společně. 

Na první pohled se zdá, jako by pět sdružených firem mělo prokázat v pěti složkách 

základní předpoklady a obchodní rejstřík. V šesté složce by společně předložily kvalifikace 

zbývající. Smysl § 51 odst. 5 zákona je však naprosto odlišný. V jedné jediné nabídce (či 

žádosti o účast) každá firma za sebe doloží základní předpoklady a obchodní rejstřík. Pro 

zbývající platí, že společně znamená v součtu. Kupříkladu veřejný zadavatel požaduje 

pojištění na 50 milionů korun. Jedna firma je pojištěna na dvacet milionů, druhá na třicet. 



Dušan Kněz: Účast sdružení v soutěži o veřejné zakázky 

2009 14

V součtu se jedná o padesát, proto stačí, pokud pojištění prokáže první a druhá firma a 

ostatní účastníci sdružení už nic dokládat nemusí.  

Stejný princip platí i u obratů (míněno celkových) a obratů ze stavební činnosti. 

Nově založená firma nemá v uplynulých letech žádné obraty a nesplnila by tedy 

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady. Stačí se sdružit pro účely zakázky s jinou 

firmou, která sama dosáhla požadovaných obratů, a v součtu je splněno. 

Prokazování kvalifikací je v současnosti v souladu s evropskými zadávacími 

směrnicemi a příslušnými rozsudky Evropského soudního dvoru v zákoně mnohem 

flexibilnější než ve starém předpisu (40/2004 Sb.). Zákon však nastoluje i otázky, k nimž 

zatím není k dispozici odpovídající rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Složité je třeba prokazování referencí nebo obratu. Pochybnosti kolem případných 

výkladů zákona s konečnou platností odstraní jedině případná novelizace.  

Bezpochyby je vhodné připomenout, že účastní-li se soutěže sdružení firem, 

v souladu s § 51 odst. 6 musí být součástí nabídky či žádosti o účast již zmíněná smlouva o 

sdružení. 

Možnost společného prokazování kvalifikací je jistě žádoucí především z hlediska 

menších firem, které při sdružení získají možnost soupeřit se silnějšími protivníky. Díky 

konkurenci je v důsledku spokojen i veřejný zadavatel, neboť stavební giganty nemohou 

tak snadno diktovat, kudy se bude stavebnictví ubírat. Sdružení slabších společností rádo 

získá zakázku i s nižším ziskem, často i na hranici rentability. Důležité je, že se v případě 

úspěchu zviditelní, otevřou si cestu k dalším zakázkám a donutí velké hráče trochu 

přibrzdit. Je veřejným tajemstvím, že se některé subjekty mezi sebou snaží o zakázky 

podělit. Společný vstup malých pak zajistí větší regulérnost a opravdovost soutěžení. 

Prokazování kvalifikací ve sdružení sice vypadá složitě, mnohdy nepřehledně a 

nejednoznačně, na druhé straně však zpřístupňuje soutěž firmám, které by samostatně na 

zakázku nedosáhly. [3] [4] 

4.3. Prokazování kvalifikací prostřednictvím subdodavatele 

Ať už samostatný účastník soutěže nebo sdružení firem, všichni smí podle 

§ 51 odst. 4 prokázat část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Příklady vhodnosti či 
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nezbytnosti takové možnosti jsem ve své práci uvedl. Otázkou zůstává, kdy je žádoucí 

využít služeb subdodavatele a kdy je lépe se pro účely soutěže sdružit.  

Předně si musíme uvědomit, že zákon zakazuje, aby něčí subdodavatel v dané 

soutěži předložil svou vlastní nabídku, jako subdodavatel však může být uveden 

v nabídkách všech zúčastněných. Je-li částí veřejné zakázky dodávka a montáž něčeho 

velmi specifického, je pro specializovanou firmu zajímavější figurovat jako subdodavatel u 

velkého množství soutěžících, neboť zůstává vysoká pravděpodobnost, že bude moci 

realizovat onu specifickou část, ať vyhraje prakticky kdokoliv. Zároveň je potřeba vzít 

v úvahu, že daná specializovaná firma by sama neměla šanci soutěž vyhrát, protože je 

schopna provézt pouze část zakázky. To je tedy jeden příklad, kdy je pro firmu lépe být 

subdodavatelem. Jako druhý příklad se okamžitě nabízí skutečnost, že firma nesplňuje 

základní kvalifikační předpoklady a byla by okamžitě ze soutěže vyloučena. Jako 

subdodavatel však nic prokazovat nemusí. 

Tím jsem probral důvody, proč být subdodavatelem. Podívejme se na problém 

z druhé strany: kdy je lepší si smluvit subdodavatele než vzít jej do sdružení? Na první 

pohled jsou si obě varianty velmi podobné, alespoň pokud jde o prokazování splnění 

kvalifikačních předpokladů. Samozřejmě i zde platí, že máme-li dceřinou či spřátelenou 

firmu, bez níž se v soutěži neobejdeme a která přitom nesplňuje základní kvalifikace, musí 

být subdodavatelem.  

Mnohem regulérnější motivací je získání potřebné reference. Pokud si sjednáme 

subdodavatele a získáme zakázku, pak celou stavbu realizuje s plnou odpovědností naše 

firma a v případě úspěchu získáme referenci, kterou se můžeme prokázat v dalších 

soutěžích a nikdo ji nemůže zpochybnit.  

Dalším důvodem, proč nevzít partnera do sdružení, může být fakt, že jako 

subdodavatel neovlivní celkové plnění zakázky a bude si hledět pouze části, na kterou byl 

najat.  

A samozřejmě není možné zapomenout na takovou variantu, kdy účastníkem 

soutěže je velmi silný hráč, který má dostatečné páky, aby subdodavatele přiměl k přijetí 

takové role, ačkoliv bez něj by v soutěži neměl šanci na úspěch. Ovšemže silná firma si 

najme subdodavatele pouze tolikrát, než díky němu získá potřebné kvalifikace, a v příštích 

soutěžích se již obejde bez něj. 
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Smyslem možnosti prokázat splnění kvalifikací subdodavatelem je bezesporu snaha 

otevřít pomyslné soutěžní nůžky dokořán, aby se o veřejné zakázky mohlo zajímat co 

nejvíce firem a zadavatel měl šanci získat co nejlepší plnění („value for money“). 

4.4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Pro zjednodušení prokazování základních a profesních kvalifikačních předpokladů 

byl založen Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Provozovatelem seznamu je Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Do seznamu se mohou za úplatu nechat zapsat všichni dodavatelé, kteří 

prokáží splnění uvedených kvalifikačních předpokladů. Veškeré změny, mající vliv na 

základní a profesní kvalifikační předpoklady, jsou dodavatelé povinni v zákonné lhůtě 

oznámit formou žádosti o změnu zápisu. I když se údaje zapsané v seznamu nezměnily, 

dodavatel zapsaný v seznamu je povinen každoročně od 1. ledna do 31. března tuto 

skutečnost písemně oznámit provozovateli seznamu. Pokud ji nesplní, počínaje 1. dubnem 

téhož roku není do seznamu zapsán. Ve stejném tříměsíčním období musí dodavatel každý 

rok prokazovat, že má v pořádku daně, zdravotní a sociální pojištění. 

Pokud si uchazeč o veřejnou zakázku zajistil zápis do seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, pak může pohodlně jedním dokumentem nahradit prakticky celé prokazování 

základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Pro uchazeče je tedy zápis do 

seznamu kromě jakési prestiže zároveň počinem, kterým si zjednoduší soutěžení. Nemusí 

totiž každé tři měsíce žádat finanční úřad a správu sociálního zabezpečení o potvrzení a 

běhat s nimi kvůli úřednímu ověření. Tutéž činnost si ušetří i s výpisy z Rejstříku trestů za 

všechny své statutární orgány. Nepotřebuje psát čestná prohlášení, vyhotovovat výpisy 

z Obchodního rejstříku, úředně ověřovat kopie živnostenských oprávnění. Toto všechno 

může mít v jediném dokumentu, který navíc od 1. ledna 2009 získá za přijatelný poplatek 

na všech pracovištích Czech POINT. Vezmeme-li v úvahu, že úředně ověřená kopie 

každého dokumentu stojí 30 korun, mzdu zaměstnance, který obesílá instituce s žádostmi o 

potvrzení, a časovou prodlevu, s níž potvrzení získáme, pak je zápis do seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů v ceně 3 000 korun prozíravou investicí s návratností do 

několika měsíců. 
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Pokud účastník soutěže dodrží pravidla platnosti výpisu ze seznamu, každý veřejný 

zadavatel je ze zákona povinen jej přijmout a splnění základních a profesních 

kvalifikačních předpokladů považovat za prokázané. Výpis je platný tři měsíce. 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden v Informačním systému ISVZ a je 

veřejně přístupný. [3] 

4.5. Systém certifikovaných dodavatelů 

Na podobném principu jako seznam kvalifikovaných dodavatelů funguje systém 

certifikovaných dodavatelů. Rozdíl spočívá v tom, že zapsat do systému se dají všechny 

kvalifikační předpoklady a platnost vydaného certifikátu je jeden rok. V systému je poté 

evidován u každého zapsaného subjektu předmět nebo obor podnikatelské činnosti, pro 

kterou je certifikát vydán. [3] 

Seznam správců schválených systémů certifikovaných dodavatelů je také veden 

v Informačním systému a je rovněž veřejně přístupný. V současné době se jedná o tři 

správce. Systém certifikovaných stavebních dodavatelů vede Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví. [6] 

Zatímco všech kvalifikovaných dodavatelů jsou téměř čtyři tisíce, certifikovaných 

stavebních dodavatelů je čtyřicet a certifikáty jim poskytlo pět různých akreditovaných 

společností (Silmos-Q, s.r.o., QUALIFORM, a.s., VÚPS, s.r.o., TZÚS, s.p. a v jednom 

případě TÜV SÜD Czech s.r.o.). [7] 

Pokud se soutěže zúčastní sdružení firem, je přípustné, aby někteří účastníci 

prokázali kvalifikace tím nejobyčejnějším způsobem, tedy předložením všech dokumentů. 

Další účastníci mohou doložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a doklady 

prokazující splnění ekonomických a finančních a technických předpokladů. A do třetice 

zbývající účastníci předloží certifikát. Taková situace je sice jen hypotetická, avšak možná 

je. Nikdo pak jistě nebude závidět členům komise, která hodnotí splnění či nesplnění 

kvalifikací. A kdyby i certifikovaný dodavatel dokládal splnění některých kvalifikací 

prostými dokumenty, byl by téměř nadlidský výkon, aby se komise v papírech vůbec 

dokázala zorientovat. 
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5 Příčiny vyloučení ze soutěže 

Ačkoliv je v zájmu každého účastníka soutěže vyhrát, někdy je ze soutěže 

vyloučen, aniž by se dostal k podání nabídky, případně aniž by jeho nabídku komise 

hodnotila. Veřejný zadavatel následně účastníku písemně oznámí, že jej vyloučil z účasti 

v zadávacím řízení a musí uvést důvod. 

5.1. Neovlivnitelné příčiny 

Naprosto regulérní příčinou vyloučení ze soutěže je v užším řízení, jednacím řízení 

s uveřejněním a soutěžním dialogu omezení počtu účastníků. Například smyslem užšího 

řízení bývá prakticky bez výjimek snížit počet na zákonné minimum. Nejméně bolestným 

způsobem, který účastník nemůže ovlivnit, je výběr náhodným losem. Někdy se sice 

přihodí, že nevylosované firmy se snaží regulérnost losu napadnout, obecně vzato jde ale o 

nejméně podezřelé kritérium výběru. Těžko se dá hovořit o hodnotě kritéria, kterým by 

byly předložené reference. Vzít snad v úvahu počet? Jak někdo rozhodne, zda je kvalitnější 

jedna reference za padesát milionů nebo pět referencí po deseti milionech? Případně zda je 

lepší reference za deset než za devět? Co když ta za deset byla jen předražená a investice 

se dala pořídit za osm? Naznačené problémy jistě povedou k závěru, že losování je 

vhodným kritériem. Naštěstí zákon jednoznačně stanovil, že ekonomické a finanční 

kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem 

hodnotících kritérií. 

5.2. Nevyhnutelné příčiny 

Kromě uvedené příčiny vyloučení ze soutěže přicházejí v úvahu i další, ty jsou však 

zaviněné účastníkem. V jednacích řízeních pochopitelně přijde vyřazení v kole, ve kterém 

je účastník poražen ostatními. I to je stále přijatelný důvod.  

5.3. Zaviněné příčiny 

Zbývají už jen ty nejsmutnější příčiny vyloučení, a sice chyby. Těch je nepřeberné 

množství a v průběhu kariéry se jich dopustí každý. Uvedu takové, s nimiž jsem se ve své 
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praxi setkal, ať už osobně či u konkurence. Některé se zdají být nepochopitelnými, jiné 

neomluvitelnými. V každém případě znamenaly konec soutěžení. 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady se dokládají při každé soutěži, jde 

tedy o rutinní záležitost. I zde se dá vytvořit exces, který přinese ponaučení. Veřejný 

zadavatel požadoval prohlásit obraty za poslední tři účetní období a stanovil, že kritérium 

splní ten, kdo v součtu dosáhl obratu 200 milionů korun. Jeden z účastníků zjistil, že 

kritérium splňuje už za dvě období, a tak předložil čestné prohlášení s údaji za dvě období. 

Pochopitelně byl zadavatelem ze soutěže vyloučen. Nedoložil totiž obraty za tři období, ale 

jen za dvě. Selský rozum tu zaostal za zákonem a pracovník vyloučeného uchazeče získal 

cennou zkušenost. 

Jiný veřejný zadavatel ve svých výběrových řízeních pravidelně informuje, že u 

dodavatelů nezapsaných v Obchodním rejstříku nebude tolerovat pouhé předložení 

živnostenského oprávnění. Stejně se najdou tací, kteří výpis ze Živnostenského rejstříku 

nedoloží a později uvažují, jak mohli být vyloučeni, když předložili živnostenský list a 

zároveň nejsou zapsáni v Obchodním rejstříku. 

Častou příčinou vyloučení je příliš rutinní práce na nabídkách či žádostech. 

Pravidelný zásobovač veřejnými zakázkami, například krajský úřad, mívá zakázky 

vypsané takovým způsobem, že jsou si vzájemně podobné jako vejce vejci. Stačí nepatrná 

změna, kterou může být přehlédnuté vyžádání dalšího certifikátu ISO, a nepozorný 

přípravář svou firmu snadno připraví o možnost výdělku. 

Zákon umožňuje zadavatelům požadovat od uchazečů seznam jimi provedených 

stavebních prací. Neřeší však, jestli musí zadavatel akceptovat i takové práce, které byly 

plněny ve sdružení. Hraje snad v hodnocení reference nějakou roli to, byl-li takový 

dodavatel vedoucím účastníkem sdružení? Logické sice je, že jako reference dodavatele by 

měla sloužit pouze taková činnost, kterou on sám skutečně provedl, ovšem v referenci není 

uvedeno, kolika procenty se podílel na zakázce právě ten uchazeč, který nyní referenci 

předkládá. Pokud byl vedoucím účastníkem, zdá se být vše v pořádku. Jestli vedoucím 

účastníkem nebyl, může nastat situace, kdy zadavatel nebude chtít akceptovat takovou 

referenci a může dojít k vyloučení zájemce. Zde se jistě nabízí myšlenka, že dodavatel měl 

raději najmout druhého účastníka jako subdodavatele. Je lépe se ani nepouštět do 

přemýšlení nad variantou, kdy by dva bývalí účastníci sdružení předložili stejné reference 
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ze společné předchozí zakázky, přičemž by nebylo patrné, kdo si ji více zaslouží. Věřím, 

že hodnotící komise by nenašla odvahu vyloučit jednoho z nich a pravděpodobně ani oba 

najednou. § 56 odst. 3 a) zákona ani obecná ustanovení týkající se prokazování splnění 

kvalifikace totiž neřeší otázku, jak posuzovat referenční zakázky, které dodavatel získal ve 

sdružení, případně jako subdodavatel. Z obecných principů platných pro prokazování 

kvalifikace, které vycházejí z evropských zadávacích směrnic, lze dovodit, že prokazování 

kvalifikace musí být založeno na skutečném prokázání požadovaných zkušeností. Uchazeč 

by tedy měl prokázat splnění referencí pouze v takovém rozsahu, v jakém se na plnění 

veřejné zakázky skutečně podílel. Každý případ je však třeba posoudit ad hoc, protože není 

možné vyloučit situace, v nichž by dodavatel mohl oprávněně použít referenci v plném 

rozsahu, ačkoliv zakázku plnil ve sdružení, případně se subdodavatelem. 

Setkal jsem se dále s názorem, že zadavatel by měl vyloučit nabídku sdružených 

dodavatelů, kteří měli složit jistotu k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti 

v zadávacím řízení, přičemž ji prokazatelně složil v plné výši pouze jeden z nich (ne 

všichni rovným dílem). Protože však předložili smlouvu o sdružení, z níž jasně vyplývalo, 

že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv závazků zavázáni společně a 

nerozdílně, rozhodl zadavatel, že se jistota vztahuje i k zajištění účasti těchto uchazečů 

v zadávacím řízení. V podmínkách složení jistoty se nyní běžně uvádí, že zadavatel 

akceptuje i složení jistoty jediným z účastníků, čímž je jednoznačně zabráněno budoucím 

spekulacím. 

Jedním z důvodů pro vyřazení ze soutěže může být i nezabezpečení nabídky proti 

manipulaci s jejími listy. V případě vítězství takové nabídky by totiž bylo ze strany 

poražených velmi snadno napadnutelné, že v průběhu hodnocení mohlo dojít k výměně 

důležitých listů, čímž by byla hrubě narušena regulérnost soutěže. Na zabezpečení nabídky 

proti manipulaci proto zadavatelé upozorňují ve všech řízeních a tento prohřešek se již 

prakticky nevyskytuje. 

Nezřídka se stává, že zadavatel přikáže v zadávací dokumentaci, aby uchazeč 

předložil vlastní návrh smlouvy o dílo. Musí dbát na to, aby návrh nebyl v rozporu 

s dokumentací. Je-li stavební zakázka dotována, což díky evropským fondům platí téměř u 

poloviny vypsaných soutěží, nesmí v návrhu smlouvy chybět informace, že zhotovitel je 

povinen na stavbu vpustit kontrolní orgány poskytovatele dotace. Také je zanesena 
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povinnost dodavatele archivovat veškeré doklady dotované akce deset roků. Pokud by 

uchazeč na takovou podmínku při sestavování návrhu smlouvy zapomněl, byla v rozporu 

se zadávací dokumentací a byl by ze soutěže vyloučen. Prakticky pokaždé však zadavatel 

při vypsání soutěže oznamuje, že si nárokuje právo jednat o konečné podobě smlouvy o 

dílo. Z tohoto důvodu a především díky skutečnosti, že se jedná pouze o návrh, však vidím 

vyloučení účastníka jako neoprávněné a neopodstatněné. Pokud by byla kvůli 

nevyhovujícímu návrhu smlouvy o dílo vyřazena právě moje nabídka, neváhal bych 

odůvodnění zadavatele zpochybnit a odvolal se proti jeho rozhodnutí. 

Zákon také umožňuje, aby zadavatel vyzval uchazeče k objasnění či doplnění 

nabídky. To znamená, že nejasná nabídka ještě nemusí být hodnotící komisí vyřazena. 

Uchazeč má šanci v zákonné lhůtě vysvětlení doložit a pokračovat v soutěži. Pokud však 

nedoloží dodatečné informace, jejichž cílem je podanou nabídku objasnit, konkretizovat či 

vysvětlit, jeho nabídka je vyřazena. 

Příčin vyloučení ze soutěže může být opravdu mnoho. Logickými příčinami jsou 

bezpochyby nesplněné kvalifikace a pamatuje na to i samotný zákon. Co se týká 

formálních příčin, jako je například nedodržení závazné struktury nabídky (podle představ 

zadavatele), ty jsou přinejmenším diskutabilní a jejich použití v zákoně oporu nenachází.  
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6 Další souvislosti vyplývající ze zákona 

V předchozích kapitolách nebylo možné obsáhnout celou problematiku zákona. 

Některé souvislosti vyplují na povrch příliš pozdě, než aby se s nimi dalo něco dělat, 

s jinými se uchazeč nikdy nesetká a s určitými by se raději nesetkal. Určitě však stojí za to 

se jim věnovat a pokusit se je rozkrýt. 

6.1. Regulérnost soutěže 

Zákon stanoví, že ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické 

kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. Tím podle mne 

zákon jednoznačně zabraňuje zvýhodňování velkých firem. Samotnou podstatou existence 

pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky a nuceným otevřením soutěžního ringu stát 

chrání své investice a eliminuje vznik kartelových dohod. O všemožných dohodách 

stavebních firem a rozdělování zakázek bylo napsáno nepřeberné množství článků a 

natočeno mnoho reportáží. Bohužel musím zkonstatovat, že šlo často o snůšku nesmyslů a 

spíše o bulvární novinařinu, nežli o seriózní informování.  

6.2. Transparentnost soutěže 

Veřejné zakázky malého rozsahu (s předpokládanou hodnotou do 6 milionů Kč) 

vůbec nemusí být zadávány podle zákona o veřejných zakázkách. Přesto je zadavatel 

povinen při jejich zadávání dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Osobně jsem se setkal s praxí, kdy menší město naplní svou povinnost tím, 

že obdobně jako u soutěží vyhlášených ve zjednodušeném podlimitním řízení obešle 

přímou výzvou k podání nabídky pět „spřátelených“ stavebních firem, jejichž výběr je 

z pohledu daňového poplatníka naprosto neprůhledný a bez jakýchkoliv pravidel či zásad. 

Zde se zcela jasně nabízí prostor pro kartelové dohody a zmíněné rozdělování zakázek. 

Zbývá už jen spekulace, zda by byl do takové akce zapojen i úředník, který rozhodoval, 

komu zaslat výzvy k podání nabídky. I když pominu variantu, že zakázka by měla dopředu 

daného vítěze, a budu přemýšlet o vážné a opravdové soutěži, stejně mi k její veřejnosti 

cosi chybí. Vždyť co je na ní veřejného, když o ní ví jen pět vyvolených? Zásada rovného 

zacházení přece může být dodržena pouze tak, že i výzva k podání nabídky na veřejnou 
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zakázku malého rozsahu bude po celou dobu zadávací lhůty zveřejněna obvyklým 

způsobem. Tedy tak, aby se každý případný uchazeč mohl dozvědět, že zadavatel soutěž 

vůbec vyhlásil. Tak, aby měl možnost se sám rozhodnout, zda v tomto řízení podá či 

nepodá vlastní nabídku. Současná praxe „utajování“ veřejných zakázek malého rozsahu, 

v nichž nikdo nezvaný fakticky nemá možnost podat svou nabídku, má s pojmy 

transparentnost či rovné zacházení společného snad jen to, že slova jsou v češtině. Takový 

průběh soutěže o veřejné peníze ani náhodou nezaručí, že se zadavatel při nakládání 

s veřejnými zdroji bude chovat hospodárně. Rád bych viděl členy hodnotící komise, jak by 

se tvářili na šestou, nečekanou nabídku, podanou nevyzvaným účastníkem. Takovým, 

který se o existenci zakázky dozvěděl v restauraci z debaty u sousedního stolu. Nenašel 

jsem při studiu zákona žádnou možnost, že by zadavatel takovou nabídku mohl odmítnout, 

protože zadávání zakázek malého rozsahu se zákonem řídit nemusí. Chápu, že nějaké 

hranice pro zakázky být musí a že se jedná o relativně malé peníze. Máme-li však hovořit o 

veřejné zakázce hrazené z veřejných zdrojů, nechť je její soutěžení rovněž veřejné. Stačilo 

by, kdyby měli zadavatelé povinnost na svých webových stránkách či úředních vývěskách 

alespoň informovat, že někoho oslovili. Když budu mít takovou informaci, mohu se o 

soutěž zajímat a zadavatel by pak měl mít povinnost i mé firmě umožnit, abych mohl podat 

svou vlastní nabídku. Tomu říkám rovné zacházení, to je u mne transparentní. 

6.3. Dodržení lhůt 

Zákon v § 39 jednoznačně stanovuje všechny termíny, které se vážou ke každé fázi 

jednotlivých zadávacích řízení. Přesto se může přihodit, že účastník soutěže má pocit, že 

zákonná lhůta nebyla dodržena. Jako příklad může posloužit vlastní zkušenost. Lhůta pro 

podání nabídek nesmí být u podlimitních veřejných zakázek v užším řízení kratší než 15 

dnů. U jedné takové zakázky došlo ke zveřejnění na serveru ISVZUS 4. 11. 2008 a stálo 

v ní, že lhůta pro doručení žádostí o účast je do 10. 11. 2008. Týdenní limit se nám nezdál 

být v souladu se zákonem, proto jsme oslovili zadavatele, aby vzniklou situaci vysvětlil. 

Lhůty podle stejného paragrafu zákona totiž začínají běžet dnem následujícím po dni 

odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k podání nabídek. 

Z výkladu akreditovaného lektora vyplývá, že pojem „odeslání oznámení“ není shodný 

s pojmem „zveřejnění na serveru ISVZUS“. Zadavatel totiž odešle oznámení na ISVZ, 

které ihned potvrdí jeho přijetí (v našem případě se tak stalo již 24. 10. 2008). 
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Provozovatel serveru Česká pošta zde zveřejňuje podle technologických lhůt, s nimiž 

zvítězil v soutěži na provozování Informačního serveru veřejných zakázek. Mezi 

odesláním oznámení a jeho zveřejněním uplynulo 11 dnů, v provozním řádu provozovatele 

ISVZUS je uvedeno až 12 dnů. Že zbylo pouhých 7 dnů pro samotné podání žádosti, to ve 

skutečnosti nikoho nezajímá. Zakázka byla oznámena v souladu se zákonem. Samotné 

znění zákona tedy ani v tomto případě nezaručí úplně férovou hru. [3] [4] [6] 

6.4. Odpovědný zástupce 

Z paragrafu 53 písm. i) zákona vyplývá, že uchazeč o zakázku prokazuje základní 

kvalifikační předpoklad bezúhonnosti za svého odpovědného zástupce. Již jsem se setkal 

se zadávací dokumentací, podle níž veřejný zadavatel požadoval doložení subdodavatelské 

smlouvy v případě, že uchazeč vykonává stavební činnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce. Rovněž vyžadoval, aby prohlášení dle § 53i) podepsal osobně odpovědný 

zástupce. Vztah mezi dodavatelem a odpovědným zástupcem však není vztahem 

subdodavatelským. Navíc zákon prokazování základních kvalifikačních předpokladů 

prostřednictvím subdodavatele neumožňuje. Uzavírání subdodavatelské smlouvy je proto 

nesmyslné a čestné prohlášení by měla za odpovědného zástupce podepsat osoba, která je 

oprávněna jednat za uchazeče. Tento závěr pramení přímo z paragrafu 53 a veřejní 

zadavatelé by se tím měli řídit, jinak mohou narazit na řešení nepříjemné situace, kterou 

sami navodí. [3] [4] 

6.5. Prokurista, zplnomocněný zástupce 

Existují společnosti, jejichž jménem navenek jedná prokurista, tedy může 

podepisovat i soutěžní nabídky. Zákon také povoluje, aby za konkrétních podmínek 

podepsal celou nabídku zplnomocněný zástupce. Zákon se však nezmiňuje, jakým 

způsobem se má účastník vypořádat s prokázáním základních kvalifikačních předpokladů 

v uvedených případech. Proto se musíme na problematiku podívat v širších souvislostech. 

Protože české právo nezná pojem trestní odpovědnost právnických osob, zákon o 

veřejných zakázkách považuje za beztrestnou tu právnickou osobu, u níž tyto podmínky 

splňují členové statutárního orgánu. Jelikož prokurista ani zplnomocněný zástupce nemají 

postavení statutárního orgánu, neměl by uchazeč jejich beztrestnost prokazovat. [3] [5] 
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6.6. Postavení zadavatele 

Zadavatel uzavře s vítězem soutěže smlouvu o dílo. Pokud uchazeč získal zakázku 

společně se subdodavatelem, nemá zadavatel zákonem danou jistotu, že vítěz provede 

zakázku ve složení, v jakém soutěžil (nevyužije subdodavatele a realizaci provede 

vlastními silami, aniž by k tomu měl potřebné kvalifikace). Zadavatel se může bránit 

podmínkami ve smlouvě o dílo, na tuto variantu by však měl myslet raději už při 

vypisování soutěže. 

6.7. Postavení subdodavatele 

Předchozí bod se analogicky vztahuje i na subdodavatele, který by si měl dopředu 

smluvně zajistit účast na plnění, neboť ani na něj zákon o veřejných zakázkách 

nepamatuje.  

Jak už bylo v práci uvedeno, pro uchazeče, kteří vystupují v roli subdodavatele, ze 

zákona vyplývá omezení. To spočívá v nařízení, že sami nesmí podat vlastní nabídku nebo 

budou ze soutěže vyloučeny všechny nabídky, jichž se uchazeč účastnil v předmětné 

soutěži samostatně či společně s jinými uchazeči. 

6.8. Složení jistoty 

Zadavatel může u veřejné zakázky požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých 

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Její výši jistoty musí 

zadavatel stanovit v absolutní částce, a sice maximálně do 2 % předpokládané hodnoty 

zakázky. Jistotu uchazeči poskytnou buď formou bankovní záruky, nebo složí peněžní 

částku na účet zadavatele (tzv. „peněžní jistota“). U větších zakázek takové opatření 

zadavatele může eliminovat zájem slabších či menších firem, neboť jejich účast v několika 

soutěžích vyhlášených v jednom termínu dokáže dočasně ovlivnit ekonomickou stabilitu. 

Tím se opět, bohužel, otevírá prostor pro manévrování velkých hráčů a pro vznik 

případných machinací a dohod. Na druhou stranu pomocí uvedeného nástroje mohou 

zadavatelé nabýt přesvědčení, že o jimi vypsanou zakázku budou soutěžit silné a stabilní 

firmy. Požadavek na složení jistoty tak může být jedním z motivačních prvků, proč se do 

soutěže přihlásit jako sdružení firem. 



Dušan Kněz: Účast sdružení v soutěži o veřejné zakázky 

2009 26

6.9. Administrátoři veřejných zakázek 

Zákon umožňuje, aby zadávací řízení administroval pověřený subjekt. Některé 

společnosti už na této možnosti založily svou existenci a dlužno dodat, že obchod je to 

zajímavý, výnosný a hlavně zaručený. Soukromé firmy vyškolí své zaměstnance v zákonu 

o veřejných zakázkách a poskytnou své služby zadavatelům. Pro ně je podobná spolupráce 

zajímavá a mnohdy i přínosná. Pokud si veřejný zadavatel sám zakázku administruje, 

potřebuje držet kvalifikovaný personál. Pokud dopustí chybu, vystavuje se riziku soudních 

tahanic. Často se stává, že kvalifikační a zadávací dokumentace, vydané přímo 

zadavatelem, bývají nesrozumitelné, neúplné, nepřesné nebo rovnou v rozporu se 

zákonem. Je tedy praktičtější obětovat finance a najmout si odbornou firmu, která nejen 

soutěž připraví, ale i vyhodnotí, provede všechny zápisy a navíc ponese všechna rizika. 

Pokud taková firma ještě zajišťuje získání dotace na tuto zakázku, není o čem přemýšlet. A 

musím přiznat, že jako účastník soutěží o veřejné zakázky rovněž rád vidím, že soutěž 

administruje odborník. Profesionálem vydaná dokumentace se lépe zpracovává. A 

především usnadňuje samotné účasti, pokud je jednou firmou zpracováno více zakázek 

(míněno podle stejné šablony). 

6.10. Boj za hospodárnost 

Každý může zastávat vlastní názor, zda je zákon dobrým či dostatečným nástrojem 

boje za veřejné finance. Ať je to jakkoliv, podstatné je, že máme nějaký vůbec k dispozici. 

Nebýt některých ustanovení zákona a především osobních zkušeností jeho tvůrců, těžko by 

se zadavatel mohl vypořádat například s následující situací, v níž čtyři z pěti vyzvaných 

účastníků předloží chybné nabídky a jsou tedy ze soutěže vyloučeni. Zůstal by pak pouze 

jeden uchazeč, který by se automaticky stal vítězem. Co však dělat v případě, že jeho 

nabídka je nepřiměřeně vysoká? Zákon na takovou možnost pamatuje. Dává zadavateli 

možnost namísto hodnocení nabídek posoudit ekonomickou výhodnost té zbývající. Zdá-li 

se mu, že nabídka ekonomicky výhodnou není, zákon mu dává možnost zadávací řízení 

zrušit. Může případně zahájit nové a dovést ho úspěšně k ceně, kterou by si za dílo 

představoval zaplatit. 
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6.11. Námitky 

Uchazeči o zakázku, kterému v důsledku pravděpodobného porušení zákona 

činností zadavatele hrozí nebo již vznikla újma na jeho právech, dává zákon možnost se 

bránit. Smí v zákonné lhůtě patnácti dnů podat zadavateli námitku. Do doby doručení 

rozhodnutí o námitkách zadavatel nesmí uzavřít smlouvu o dílo ani zrušit zadávací řízení. 

Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti 

kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona, jaká újma 

stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel 

domáhá. [3] 

Uvedeného práva v současné době využívá firma, v níž jsem zaměstnán. Naše 

cenová nabídka byla veřejným zadavatelem vyloučena pro domnělé nesplnění požadavku 

zadávací dokumentace. Ten však nebyl formulován jednoznačně a mohl být vyložen 

dvěma způsoby. Mnou zvolený výklad se liší od výkladu zadavatele, je však shodný 

s názorem dalších uchazečů, kteří byli rovněž pro údajné nesplnění zadání vyloučeni. Do 

patnácti dnů lze podat námitku k zadavateli, ten se musí vyjádřit do deseti dnů.  

6.12. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  

Pokud zadavatel námitkám nevyhoví a uchazeč nebude s rozhodnutím o námitce 

spokojen, zákon umožňuje odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel, 

který námitkám nevyhověl, má dokonce zákonnou povinnost uvědomit v písemném 

rozhodnutí stěžovatele o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele u ÚOHS. Návrh musí obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je 

spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na 

jeho právech, příslušné důkazy a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného 

ÚOHS je doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o složení kauce. Tu zákon stanoví 

ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele, avšak v rozpětí 50 000 až 2 000 000 Kč. 

Pokud ÚOHS rozhodne ve prospěch stěžovatele, zruší zadání celé veřejné zakázky 

nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. Kauci vrátí stěžovateli. Rozhodne-li ve prospěch 



Dušan Kněz: Účast sdružení v soutěži o veřejné zakázky 

2009 28

zadavatele, je kauce příjmem státního rozpočtu. Úřad i ostatní účastníci řízení zpravidla 

nesou své náklady řízení. [3] 

6.13. Možnosti eliminace kartelových dohod 

Zákon svou podstatou slibuje zajistit konkurenční prostředí. Dává zadavatelům 

možnost zrušit zadávací řízení. Stanovil, že ekonomické a finanční kvalifikační 

předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících 

kritérií. Tím teoreticky postavil do jedné roviny všechny uchazeče. Zavedl možnost 

hodnocení výhodnosti podle většího počtu kritérií. Tím zabraňuje nežádoucí dohodě 

uchazečů na ceně. Přivedl nestranného administrátora zakázek, který zajišťuje losování 

v užším řízení. Tak odstupuje ze hry neprůhledný výběr nastrčených soutěžících. 

Z tohoto pohledu je zákon koncipován tak, aby maximálně zabránil dohodám 

silných hráčů, a když jim nezabrání, alespoň ztíží či znemožní jejich případné uvedení 

v praxi. 
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7 Závěr 

V práci bylo vyspecifikováno šest druhů zadávacích řízení a objasněny důsledky, 

které z nich plynou pro účastníky. V podstatě byl vytvořen manuál, který uchazeči o 

veřejnou zakázku pomůže s účastí v soutěži. Napoví v případě, kdy zájemce váhá, zda se 

zúčastnit sám, ve sdružení, se subdodavatelem či jako subdodavatel. Soustřeďuje 

informace, které jsou pro sdružené firmy hodnotné, a uvádí na praktických příkladech 

situace, jež mohou nastat zejména při prokazování splnění kvalifikačních předpokladů. 

V zájmu soutěžících lze věřit, že veřejní zadavatelé najdou v rozpočtu takovou 

položku, aby mohli vyhlašovat řízení prostřednictvím administrátorů, neboť soutěž 

vypracovaná profesionálem nabízí předpoklad kvality. Tím by mělo zůstat méně starostí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Samotný zákon patrně splňuje vše, co lze od normy očekávat. Nabízí zápis do 

seznamu kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů, čímž uděluje status potenciálně 

kvalitních soutěžících, kteří nejednají korupčně. K potírání korupce existují samostatné 

předpisy. Technické nedostatky, jako je rozdíl mezi odesláním k uveřejnění a uveřejněním, 

není potřeba řešit zákonem.  

Existence normy, která řídí soutěžení o zakázky hrazené z veřejných rozpočtů, je 

základem pro možnost šetrného zacházení se zdroji financí. Zákon jasně definuje 

povinnosti zadavatelů a z jejich strany zaručuje téměř všechny předpoklady pro regulérní a 

transparentní soutěž. Vůbec však neřeší, zda stejnou snahu o poctivé konkurenční 

soupeření vyvinou také uchazeči. Částečně sice eliminuje vznik některých nežádoucích 

situací, prakticky však neposkytuje žádný účinný nástroj, kterým by právo na poctivou 

soutěž vymohl také pro stranu, která zakázky hradí. Pokud je pravdou, co se objevuje 

v médiích o rozdělení trhu stavebních prací, pak je zřejmé, že sebelepší zákon nezabrání 

selhání lidského faktoru. A příliv peněz z evropských fondů jen zajistí, že se dostane na 

každého.  

Na druhou stranu právě dostatek financí na kvalitní projekty pomáhá profilovat i 

české stavební firmy. Úspěšné společnosti s kvalitní pracovně-profesní základnou ochotně 

spojí své síly a budou se ucházet o velké dílo. S nekvalitním nikdo nevstoupí do soutěže, 

aby riskoval vlastní jméno. Z mocných a silných se tak stávají mocnější a silnější. Bohatší 
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o zkušenosti mohou v příští soutěži nabídnout zajímavější cenu, což trh se špatnou pověstí 

opět narovnává. V době stávající krize je jakékoliv snížení ceny dobrou zprávou. Účast 

sdružení firem v soutěži o veřejné zakázky zejména na stavební práce vidím jako žádoucí a 

do budoucna pravděpodobně nezbytné, a to jak pro soutěžící, tak pro veřejný rozpočet. 

Uchazečům o zakázky poskytne sdružování potřebnou sílu. Investorům pak nabídne účast 

nejlepších soutěžících a možnost realizace zakázky za přijatelnou cenu. 

 



 

 

Seznam použité literatury: 

1 KRČ, Robert, MAREK, Karel, PETR, Michal: Zákon o veřejných zakázkách a 

koncesní zákon s komentářem. Praha: Linde, 2008, 704 stran, ISBN: 978-80-7201-711-

9 

2 PRAVDOVÁ, Markéta, PRAVDA, Pavel: Obchodní zákoník 2008 – úplné znění 

s úvodním komentářem. Praha: Grada Publishing, 2008, 112 stran ISBN: 978-80-247-

2572-7 

3 Zákon číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

4 Otázky a odpovědi [online], [cit. 2009-03-22]. Dostupné z WWW:  

<http://www.verejna-zakazka.cz/otazky/search_dotazy.php> 

5 Portál o veřejných zakázkách a koncesích [online], [cit. 2009-03-22]. Dostupné 

z WWW:  

<http://www.portal-vz.cz/Domovska-stranka> 

6 Výpis ze seznamu správců systému certifikovaných dodavatelů [online], [cit. 2009-03-

20]. Dostupné z WWW:  

<http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=2> 

7 Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů    [online], [cit. 2009-03-20]. Dostupné 

z WWW:  

<http://www.sps.cz/registr/evidence_csd_go.asp> 

 


